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Terminamos o ano de 2021 na expectativa de grandes desafios para o ano de 2022, e eles não tardaram em 
aparecer! Iniciando o ano, no dia 12 de janeiro, foi publicado pelo Governo Federal o Decreto no. 10.935/2022, 
revogando o Decreto n° 99.556/1990, que versava sobre a proteção das cavidades naturais subterrâneas existentes 
em território nacional. O verbo no passado (versava) não está equivocado, pois o novo decreto em vigor com toda 
certeza não trata sobre a proteção das cavernas brasileiras, pelo contrário, representa uma grande ameaça de 
destruição das mesmas e do patrimônio natural e cultural a elas associados. 


Tal constatação é consenso junto a grande parte da comunidade espeleológica brasileira e mesmo de outras áreas 
do conhecimento que estuda e/ou que trabalha com as cavernas no Brasil, visão compartilhada também por nossos 
pares fora do país. O Decreto no. 10.935/2022 constitui um retrocesso na área ambiental, mais um promovido pelo 
atual Governo Federal!


A reação ao referido decreto foi imediata. A redação de notas públicas e de repúdio, a busca de apoio político, 
jurídico e midiático para reverter a situação, a articulação nos grupos de WhatsApp com diferentes ideias de ações de 
enfrentamento e de valorização das cavernas, reuniões, entrevistas, telefonemas... uma mobilização coletiva admirável 
que contou e ainda conta (a luta continua!) com a participação de diferentes frentes compostas por pessoas e grupos 
espeleológicos, filiados ou não à Sociedade Brasileira de Espeleologia (SBE), e instituições.


A SBE, no dia seguinte à publicação do Decreto no. 10.935/2022, se posicionou contra o que temos denominado 
de “Decreto da Destruição” por meio de uma Nota Pública. Também participou da organização de um grupo de 
comunicação que, no final de janeiro, lançou um vídeo institucional com duração de 3 minutos ressaltando a 
importância do patrimônio espeleológico. Tal grupo promoveu também a "Campanha nacional contra o Decreto no. 
10.935/2022”, que convidou a comunidade espeleológica a enviar uma foto de uma caverna de máxima relevância 
que, devido à publicação do novo decreto, tornou-se vulnerável. 


Uma primeira vitória, ainda incompleta, foi alcançada no dia 24 de janeiro, por decisão do Ministro Ricardo 
Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), que suspendeu parcialmente o Decreto no. 10.935/2022 em função 
de medida cautelar pleiteada na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 935 – Distrito Federal (ADPF 
935/DF), ajuizada pela Rede Sustentabilidade. A ADPF 935/DF se embasou nas Notas Públicas da SBE e da 
Sociedade Brasileira para o Estudo de Quirópteros (SBEQ).


A publicação do Decreto no. 10.935/2022, nos termos em que foi elaborado, infelizmente não surpreende. Uma 
minuta para este dispositivo legal já vinha sendo ensaiada desde o início de 2019, tendo sido também combatida pela 
comunidade espeleológica, com forte atuação da SBE. Seja naquele momento, seja no atual, a contribuição técnica e 
científica foi preterida, o que também não é uma surpresa, considerando o desprezo à ciência e às instituições e 
centros de pesquisa do país pelo atual governo, fato que a situação pandêmica, ainda em vigor, escancarou.


Nesta edição do SBE Notícias estão reunidas várias contribuições de espeleólogos e espeleólogas sobre o 
Decreto no. 10.935/2022, tanto análises críticas como relatos de ações resultantes da mobilização da comunidade 
espeleológica brasileira e internacional. Para além disso, são trazidas informações importantes sobre o 36º Congresso 
Brasileiro de Espeleologia, artigos de divulgação da ciência espeleológica e notícias envolvendo o mundo subterrâneo.


Devido à falta de tempo dos atuais colaboradores do informativo eletrônico SBE Notícias e de mais mãos para 
ajudar na sua concepção e organização, o mesmo está atrasado desde o final do ano passado. Mas mesmo que 
muitas das informações veiculadas pareçam anacrônicas, o registro das ações promovidas pela SBE ou com sua 
participação e das contribuições de espeleólogos e espeleólogas brasileiros é de suma importância, nesta edição, 
principalmente pelo enfrentamento ao Decreto no. 10.935/2022.


 


Não ao Decreto da Destruição! 
 

Roberto Cassimiro e Fernanda Mochiutti

Diretoria da SBE - Gestão 2021/2023
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Nota Pública da SBE contra o Decreto no. 10.935/2022, 13/01/2022: 

Manifestação da SBE após a ADPF 935 do Ministro Ricardo Lewandowski do Superior 
Tribunal Federal (STF) no dia 24/01/2022:

Decreto nº. 10.935/2022  
Patrimônio Espeleológico ameaçado    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Fonte: Instagram da SBE .

Decreto nº. 10.935/2022  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O Decreto nº 10.935 de 12 de janeiro de 2022 que facilita a destruição 
das cavernas brasileiras e o apoio internacional a favor de sua 
revogação 

A Seção de Relações Internacionais da SBE (SERI/
SBE), através de seus membros José Ayrton Labegalini 
(SBE 110) e Nivaldo Colzato (SBE 0181), com o apoio do 
Presidente da SBE, Roberto Cassimiro, elaborou uma 
carta destinada à comunidade espeleológica 
internacional para angariar apoio a favor da revogação 
do Decreto Nº 10.935, de 12/01/2022.


O texto da carta faz uma citação aos outros decretos 
relacionados à proteção das cavernas e destaca as 
principais alterações danosas ao nosso patrimônio 
espeleológico contidas nesse recente e danoso decreto. 
Como complemento, foi apresentado um texto sugestivo 
para ser utilizado como modelo, e uma relação de 22 
nomes e emails de pessoas ligadas aos Ministérios das 
Minas e Energia, Infraestrutura, Meio Ambiente, e da 

Casa Civil, para onde as cartas de apoio deveriam ser 
destinadas.


Ao todo, foram enviadas mensagens individuais para 
os principais contatos espeleológicos de 66 países dos 
cinco continentes, 56 deles filiados à União Internacional 
de Espeleologia (UIS). Também receberam nosso pedido 
de apoio membros do Diretório atual e passado da UIS, 
suas 21 comissões e delegados nacionais, além das 
quatro federações internacionais de epeleologia e outras 
instituições como a Associação Internacional de 
Cavernas Turísticas (ISCA).


Nas páginas seguintes apresentamos a referida carta 
da SBE, a relação de todas as entidades que prestaram 
apoio formal, e os 73 apoios de 34 países que chegaram 
até a data de 08/03/2022. 

Por Nivaldo Colzato 
SBE 0181 
Ex-Presidente da SBE 
Espeleo Grupo Monte Sião (EGMS) 
Seção de Relações Internacionais da SBE 
Secretário Adjunto da União Internacional de Espeleologia (UIS) 

SERI/SBE                                                                       
Decreto nº. 10.935/2022  

Patrimônio Espeleológico ameaçado    

Depósitos sedimentares no interior da Gruta de Monte Cristo, 
Diamantina (MG).  
Foto: André Machado. 

Venezillo, Toca Fria, em Iuiu (BA).  
Foto: Lucas Rabelo.
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SERI/SBE                                                                       

Oficio do sr. George Veni, Presidente da União Internacional de Espeleologia (UIS).

Decreto nº. 10.935/2022  
Patrimônio Espeleológico ameaçado    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SERI/SBE                                                                       

Oficio da SERI/SBE – pág. 1/2.

Decreto nº. 10.935/2022  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SERI/SBE                                                                       

Oficio da SERI/SBE – pág. 2/2.

Decreto nº. 10.935/2022  
Patrimônio Espeleológico ameaçado    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Relação de entidades apoiadoras (ordem 
alfabética)


 

Entidades espeleológicas internacionais: 
• Associação Internacional de Cavernas Turísticas 

(ISCA)

• CaveMab Network

• Federação Espeleológica da América Latina e do 

Caribe (FEALC)

• Federação Européia de Espelologia (FSE)

• União Asiática de Espeleologia (AUS)

• União Espeleológica dos Bálcãs (BSU)

• União Internacional de Espeleologia (UIS)

 

Sociedade nacionais de espeleologia: 
• Albanian Speleological Didactic Scientific 

Association - Albânia

• Australasian Cave and Karst Management 

Association (ACKMA) - Austrália

• Bulgarian Federation of Speleology - Bulgária

• German Speleological Federation (VdHK) - 

Alemanha

• Hungarian Speleological Society (HSS) - Hungria

• Israel Cave Research Center (ICRC) - Israel

• Lithuanian Association of Speleology - Lituânia

• National Speleological Society (NSS) - EUA

• Pakistan Cave Research and Caving Federation - 

Paquistão

• Sociedad Española de Espeleología y Ciencias del 

Karst – Espanha

• Sociedad Espeleológica de Cuba (SEC) - Cuba

• Sociedad Venezolana de Espeleología - Venezuela

• Società Speleologica Italiana (SSI) - Itália

• South African Spelaeological Association (SASA) - 

África do Sul

• Speleological Association of Slovenia - Eslovênia

• Speleological Society of Japan - Japão

• Ukrainian Speleological Assosiation - Ucrânia

• Unión Argentina de Espeleología (UAE) - Argentina

• Union Mexicana de Agrupaciones Espeleológicas 

(UMAE) - México


 

Outras entidades: 
• Asociación Coahuilense de Espeleología, A.C. - 

México

• Asociación de Cuevas Turísticas Españolas - 

Espanha

• Associação de Estudos Subterrâneos e Defesa do 

Ambiente (AESDA) - Portugal

• Association Nationale des Exploitants de Cavernes 

Aménagées pour le Tourisme (ANECAT) - França

• Associazione “COCCEIVS” - Itália

• Associazione Speleologi Romani - Itália

• Chiltan Adventurers Association Balochistan - 

Paquistão

• Comissão de Físico Química e Hidrogeologia do 

Carste da União Internacional de Espeleologia (UIS)

• Comissão de Materiais e Técnicas da União 

Internacional de Espeleologia (UIS)

• Comissão de Proteção das Cavernas e do Carste 

da União Internacional de Espeleologia (UIS)

• Gruppo Grotte Catania - Itália

• Gruppo Speleologico Arqueologico Apuano - Itália 

• Istituto Italiano di Speleologia - Itália

• Karst Research Institute (ZRC SAZU) - Eslovênia

• National Cave & Karst Research Institute (NCKRI) - 

Estados Unidos

• Odessa National I.I. Mechnikov University - Ucrânia

• Russian Academy of Sciences /Department of 

Invertebrate Zoology - Russia

• Speleo Club du Liban - Líbano

• Speleology and Karst Section of the Astrakhan 

Branch of the Russian Geographical Society - Russia

• State Nature Conservancy / Slovak Caves 

Administration - Eslováquia

• Tetide - Associazione di Promozione Sociale - Itália

• Theraphosa Asociacion Cultural y Exploraciones 

Geograficas – Venezuela

Ações da Sociedade Brasileira de Espeleologia junto ao Supremo 
Tribunal Federal

Por Roberto Cassimiro1 e Pavel Carrijo2 
1Presidente da SBE e 2Coordenador do Departamento de Proteção ao Patrimônio Espeleológico (Deprope) 
presidente@cavernas.org.br 

No dia 24 de janeiro de 2022, por meio de decisão 
monocrática do Ministro do Supremo Tribunal Federal 
Ricardo Lewandowski, foi deferida parcialmente a 
med ida cau te la r p le i t eada na A rgu ição de 
Descumprimento de Preceito Fundamental 935 – 
Distrito Federal (ADPF 935/DF), ajuizada pela Rede 

Sustentabilidade, “para suspender, ad referendum do 
Plenário, até julgamento final, a eficácia dos arts. 4º, I, 
II, III e IV e 6º do Decreto 10.935/2022, de modo a 
propiciar a imediata retomada dos efeitos do então 
revogado art. 3º do Decreto 99.556/1990, com a 
redação dada pelo Decreto 6.640/2008, nos termos do 

SERI/SBE                                                                       
Decreto nº. 10.935/2022  

Patrimônio Espeleológico ameaçado    



13 de Janeiro de 2022 | N° 427 | www.cavernas.org.br 10

art. 5º, § 1°, da Lei 9.882/1999”. Na mesma decisão foi 
apensada a ADPF 937/DF ajuizada pelo Partido Verde, 
por se tratar, simultaneamente, de “impugnação da 
validade constitucional do Decreto 10.935/2022”.


Importante destacar que o documento do Ministro 
Lewandowski (ADPF 935 MC/DF) se baseou na Nota 
Pública da Sociedade Brasileira de Espeleologia (SBE) e 
também na Nota da Sociedade Brasileira para o Estudo 
de Quirópteros (SBEQ).


No dia 12 de fevereiro a SBE, conjuntamente com a 
Associação Brasileira dos Membros do Ministério 
Público do Meio Ambiente (ABRAMPA), WWF-Brasil, 
Instituto Socioambiental (ISA), e Laboratório do 
Observatório do Clima (Observatório do Clima) 
requereram, por meio de uma petição composta por 66 
páginas, sua habilitação na qualidade de amici curiae.


O termo amicus curiae ou “amigo da corte” (ou 
também “amigo do tribunal”) é uma expressão em latim 

utilizada para designar uma instituição que tem por 
finalidade fornecer subsídios às decisões dos tribunais, 
oferecendo-lhes melhor base para questões relevantes e 
de grande impacto.


Posteriormente, a SBE auxiliou a Sociedade 
Brasileira para o Estudo de Quirópteros (SBEQ) 
juntamente com o Instituto Guaicuy para que ambas 
instituições também ingressassem com um pedido de 
qualificação como amici curiae no Superior Tribunal 
Federal (STF).


Por fim, em nome da Sociedade Brasileira de 
Espeleologia agradecemos aos advogados e aos 
colegas que nos auxi l iaram nos documentos 
produzidos. Alguns desses documentos não foram 
utilizados por questões de mudança na estratégia 
adotada, mas serviram para embasar outras ações 
realizadas pela instituição contra o Decreto no. 
10.935/2022.

SERI/SBE                                                                       
Decreto nº. 10.935/2022  

Patrimônio Espeleológico ameaçado    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A Escola Brasileira de Espeleologia (eBRe/SEFE/
SBE) repudia a redação do Decreto n° 10.935, 
publicado no Diário Oficial da União (DOU) no dia 12 de 
janeiro de 2022, que trata da proteção das cavidades 
naturais subterrâneas brasileiras. 

Revogando o Decreto n° 99.556/1990, cuja redação 
havia sido alterada pelo Decreto n° 6.640/2008, que 
versava sobre o tema, ele previu a possibilidade de 
destruição de cavernas classificadas como de 
máxima relevância por obras de infraestrutura de 
ut i l idade públ ica ( t ransporte, s istema viár io, 
saneamento, energia, telecomunicação, radiodifusão e 
mineração).


De acordo com os termos dispostos no mesmo, não 
há garantia de proteção de nenhuma caverna a 
longo prazo se ela estiver próxima a regiões onde estas 
obras de infraestruturas tenham interesse, exceto se ela 
se situar em Unidades de Proteção Integral (Estações 
Ecológicas, Parques Estaduais, Monumentos Naturais e 
Refúgios da Vida Silvestre).


Este decreto apresenta grande ameaça ao 
patrimônio espeleológico nacional e toda a sua 

geodiversidade e bioiver-
sidade.


Ele é inconstitucional 
por não defender e pre-
servar o meio ambiente 
para as presentes e 
futuras gerações.


Abaixo, anexamos 
uma carta sobre o assun-
to direcionada à popula-
ção brasileira. 
Convidamos todos inte-
ressados pela causa da 
cavernas a assinar a petição comunitária pela 
inconstitucionalidade deste decreto, e a se 
manifestar de maneira contrária a ele. 

 

Em defesa das cavernas brasileiras, patrimônio 

de toda a nação!

11

Repúdio ao Decreto N° 10.935/2022 – Revogação imediata! 

eBRe/SBE                                                                       

Nota da Sociedade Brasileira para o Estudo de Quirópteros contra o Decreto 
10.935/2022

A Sociedade Brasileira para o Estudo de Quirópteros 
– SBEQ vem a público alertar a população brasileira 
sobre a gravidade do Decreto Presidencial 10.935 
publicado em 12 de janeiro de 2022, e que altera parte 
da normativa de proteção das cavernas brasileiras.


No Brasil, as cavernas em áreas passíveis de 
licenciamento ambiental devem passar por um processo 
de classificação de relevância, com as classes máxima, 
alta, média e baixa relevância. Impactos irreversíveis (= 
destruição) não eram permitidos nas cavernas de 
máxima relevância.


De maneira unilateral, pouco transparente, e sem 
discussões técnicas adequadas, o Decreto 10.935/2022 
alterou este entendimento, permitindo que o Órgão 
Ambiental Licenciador autorize impactos irreversíveis 
nas cavernas de máxima relevância. Mais além, o 
Decreto 10.935 dispõe que o Órgão Ambiental 
Licenciador pode autorizar estes impactos caso 
reconheça que eles decorram de atividade ou de 
empreendimento “de utilidade pública”. 


Estas alterações são extremamente questionáveis, e 
gerarão impactos enormes e irreparáveis. Literalmente, 
milhares de espécies que vivem em cavernas, incluindo 
espécies criticamente ameaçadas de extinção e 
espécies hiper endêmicas (com ocorrência em uma 
única caverna, por exemplo) estão em risco mais 
elevado com a publicação do Decreto 10.935/2022. 

Mais além, os serviços 
de ecossistema pres-
tados por estas caver-
nas como, por exem-
plo, o abastecimento 
de aquíferos e a con-
tenção de pulsos de 
inundação, poderão 
ser gravemente com-
prometidos.


O Decreto 10.935/2022 afronta a legislação 
ambiental brasileira e foi feito para aumentar os já 
enormes impactos ambientais da atividade minerária no 
Brasil. Mais uma vez o Governo Federal se posiciona 
contra a proteção do mais valioso recurso do Brasil - a 
sua Biodiversidade. Este decreto é parte da famigerada 
“boiada” para acabar com a legislação ambiental 
brasileira, e coloca em risco a qualidade de vida da 
população brasileira e manutenção de seu patrimônio 
natural. A SBEQ posiciona-se fortemente contrária a 
este Decreto e clama para que os diversos setores da 
sociedade brasileira se manifestem pela sua imediata 
revogação.


Fonte: site da SBEQ


Decreto nº. 10.935/2022  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Por Roberto Cassimiro e Fernanda Mochiutti 
Diretoria da SBE 

 

Após a publicação do Decreto no. 10.935/2022, 

diversos veículos de imprensa procuraram a Sociedade 
Brasileira de Espeleologia, grupos espeleológicos e 
espeleólogos (as) distribuídos (as) pelos estados 
brasileiros para falar sobre o assunto.


Dentre as diversas matérias veiculadas (muitas delas 
podem ser acessadas na página da SBE na internet), 
damos destaque para algumas, como a reportagem 
“Decreto presidencial que permite a destruição de 
cavernas é um crime contra a humanidade, dizem 
especialistas”, exibida pelo programa de televisão 
Fantástico, de projeção nacional, na qual a jornalista 
Sônia Bridi entrevistou vários pesquisadores, dentre eles 
o vice-presidente da SBE, Henrique Pontes, que foi 
quem sugeriu a pauta à referida jornalista. 


Outro programa que abordou o tema foi “Cavernas - 
Tesouros subterrâneos desconhecidos e ameaçados”, 
da Universidade Federal de Goiás (UFG), no qual foram 
entrevistados a professora Renata Momoli (IESA/UFG), 
Edvard Magalhães (EGB) e Roberto Cassimiro (SBE).


A TV Assembleia Legislativa do estado de Minas 
Gerais também abordou o tema em um de seus 
programas, destacando os impactos para o meio 
ambiente e a ausência da participação da comunidade 
científica, principalmente a espeleológica, nas 
discussões sobre o novo decreto.


Outras reportagens, principalmente publicações em 
texto, com participação da comunidade espeleológica 
brasileira, foram veiculadas. No geral, abordaram as 
novas disposições do Decreto nº 10.935/2022 (que o 
diferenciam do Decreto nº 99.556/1990, por hora 
revogado), os potenciais impactos negativos que ele 
representa ao patrimônio espeleológico e seus 
desdobramentos para a sociedade, e mesmo a 
possibilidade de avanços ou aprimoramento na 
legislação ambiental do país, ponto do qual os diversos 
pesquisadores entrevistados discordam, já que o 
referido decreto representa um grande retrocesso na 
proteção das cavernas brasileiras.


12

A Sociedade Brasileira de Espeleologia nas mídias

SBE  NAS MÍDIAS                                                                 

Henrique Pontes (SBE), sendo entrevistado sobre os impactos 
do Decreto n° 10.935/2022 pela jornalista Sônia Bridi no 
programa Fantástico, da Rede de Televisão Globo. 

A pesquisadora e professora Renata Momoli (IESA/UFG) e 
Roberto Cassimiro (SBE) são entrevistados sobre o Decreto 
no. 10.935/2022 no Mundo UFG.

O repórter Heitor Peixoto entrevista Roberto Cassimiro.

Fontes:  
Fantástico 23/01/2022

Cavernas - Tesouros subterrâneos desconhecidos e 
ameaçados | Mundo UFG

TV Assembleia

Decreto nº. 10.935/2022  
Patrimônio Espeleológico ameaçado    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Sem alarde e com uma canetada, o governo 
Bolsonaro flexibilizou e reduziu a proteção de todas as 
cavernas do país, incluindo as de máxima relevância, 
que são as de maior valor ecológico. A mudança foi 
publicada na edição extra do Diário Oficial da União 
desta quarta-feira (12) e pegou os especialistas de 
surpresa. Assinada pelo próprio presidente, Jair 
Bolsonaro, pela secretária-executiva do Ministério de 
Minas e Energia, Marisete Fátima Dadald Pereira, e pelo 
ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, a medida 
permite que empreendimentos possam impactar, de 
forma irreversível, qualquer caverna, independente do 
seu grau de relevância, mediante autorização do órgão 
ambiental. 


De acordo com especialistas em cavernas ouvidos 
por ((o))eco, o novo decreto é inconstitucional e põe em 
risco o patrimônio espeleológico brasileiro.


 

Sociedade Brasileira de Espeleologia reage à 

norma 
Em nota, a Sociedade Brasileira de Espeleologia 

(SBE) manifestou-se contrária ao novo decreto e 
destacou que não foi ouvida sobre a mudança. “A SBE 
reforça que não foi convidada para contribuir ou para 
integrar grupos de discussão acerca desta modificação 
substancial da legislação espeleológica brasileira. O 
Decreto Federal nº 10.935/2022 foi produzido a portas 
f echadas , sem d iá logo com a comun idade 
espeleológica e, claramente, mostra a interferência 
direta dos Ministérios de Estado de Minas e Energia e 
de Infraestrutura em uma matéria que é de interesse 
ambiental. Esta interferência visa à facilitação de 
licenciamento de obras e atividades potencialmente 
lesivas ao patrimônio espeleológico nacional e que, 
geralmente, estão associadas a atividades de alto 
impacto social”, descreve a nota.


Em conversa com ((o))eco, o presidente da SBE, 
Roberto Cassimiro, ressalta que o decreto pegou todos 
de surpresa pelo retrocesso que representa. “A SBE, 
assim como toda a comunidade espeleológica está 
estarrecida e preocupada, pois é mais um grande 
retrocesso na pauta ambiental e porque representa uma 
ameaça ao Patrimônio Espeleológico”, alerta Cassimiro.


“A SBE posiciona-se fortemente contrária a este 
Decreto e clama para que os diversos setores da 
sociedade brasileira se manifestem pela sua imediata 
revogação”, reforça.


De acordo com o presidente, a SBE está em contato 
com União Internacional de Espeleologia (UIS), que 
reúne instituições de 56 países, para que as entidades e 
toda a comunidade espeleológica mundial pressionem o 
governo brasileiro contra a nova norma. Além disso, a 

Sociedade planeja entrar com uma Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (ADIN) contra o decreto.


 

 

A importância das cavernas 
De acordo com o Cadastro Nacional de Informações 

Espeleológicas (CANIE), existem 22 mil cavernas 
conhecidas no país, de todos os graus de relevância. 
Desses registros, cerca de 13.200, o equivalente a 60%, 
provém de áreas sob licenciamento ambiental, por 
causa da obrigatoriedade, por lei, de inventariar 
cavernas nestas áreas. Dessas, apenas algumas 
centenas são classificadas com o grau máximo de 
relevância.


“É um retrocesso ambiental gigantesco. Impacto 
irreversível, leia-se destruição. E você permitir que 
cavernas de máxima importância sejam destruída, 
significa que você permite que qualquer caverna do 
Brasil seja destruída”, sentencia Rodrigo Lopes Ferreira, 
coordenador do Centro de Estudos de Biologia 
Subterrânea da UFLA.


Na avaliação das fontes ouvidas por ((o))eco, o novo 
decre to desrespe i ta a Po l í t i ca Nac iona l da 
Biodiversidade e os tratados da Convenção sobre 
Diversidade Biológica (CDB), da qual o Brasil é 
signatário. Além de violar o Artigo 225 da Constituição, 
que prevê o direito a um meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, e determina a proteção da fauna e flora. 
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Morcegos dependem das cavernas e prestam importantes 
serviços ambientais. Foto: Marconi Souza Silva.
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Novo decreto permite que as antes intocadas cavernas de máxima importância possam ser impactadas 
de forma irreversível por empreendimentos como a mineração 

Fonte: leia a matéria na integra em ((o))eco, 
13/02/2022

Por Duda Menegassi  
Repórter ((o))eco 
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No Brasil, não existem leis específicas para proteção 

do patrimônio espeleológico, e essa matéria vem sendo 
regulamentada através de decretos. Até 1990, toda a 
proteção às cavernas era feita pela aplicação indireta de 
leis ambientais mais genéricas. Nesse ano, foi publicado 
o Decreto Federal nº 99.556, de 1º de outubro de 1990, 
que garantia a proteção integral a toda as cavidades 
subterrâneas. Porém, mesmo os defensores mais 
ferrenhos do patrimônio espeleológico tiveram de 
admitir que se tratava de um instrumento muito radical 
de proteção. Assim sendo, a publicação do Decreto no 
6.640, de 7 de novembro de 2008, regulamentando o 
uso desse patrimônio baseado em uma classificação de 
cavernas conforme grau de “relevância”, não foi 
nenhuma surpresa. A surpresa foi a falta de 
transparência do processo e a quantidade de problemas 
conceituais e metodológicos, que comprometem os 
objetivos da conservação e do desenvolvimento 
sustentável.


Deve-se lembrar que conservação v isa à 
preservação e amostras representativas da diversidade 
e dos processos e padrões que originam tal diversidade. 
É igualmente importante ressaltar que existem diferentes 
tipos de diversidade – genética, fenotípica, taxonômica 
(riqueza de espécies), filogenética, funcional, negra – e 
todos devem ser considerados.


Recentemente, foi publicado novo decreto 
substituindo o 6.640/2008, o 10.935, de 12 de janeiro de 
2022, que veio agravar a situação. A seguir, são 
apresentados, sumariamente, os problemas gerados 
pelos dois decretos.


Os problemas dos Decretos no 6.640/2008 e 
10.935/2022 

O 6.640/2008 abriu caminho para o 10.935/2022, 
que não só mantém as falhas do primeiro, como agrava 
a situação. Segue um resumo desses problemas, 
apontando os mais críticos e gerais, mas de modo 
algum esgotando o assunto. Quando não mencionado, 
os pontos abaixo referem-se a ambos os decretos (ver 
também Trajano, 2020):


I. Total falta de transparência: os decretos foram 
elaborados dentro do Ministério de Minas e Energia 
(MME), sem ampla consulta da comunidade de 
espeleólogos, especialistas no tema e Ministério do 
Meio Ambiente (MMA), ao contrário do esperado em um 
país efetivamente democrático. Como consequência, 
temos decretos eivados de equívocos conceituais e 
metodológicos, que não cumprem os objetivos da 
Conservação.


I. Referem-se as “cavidades naturais do subsolo”, 
um termo um tanto quanto vago que tem sido 
equiparado a caverna. De fato, o que está em jogo é a 
proteção do patrimônio espeleológico, composto por


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cavernas e espaços menores da sub-superfície, 
sistemas subterrâneos e feições superficiais associadas 
(endo e exocarste), assim como as áreas de influência 
sobre esses sistemas. Este conceito fundamental é 
ignorado sumariamente na regulamentação de 
atividades com impactos sobre o meio subterrâneo.


Conflito de interesses: existe um óbvio conflito de 
interesses na prática dos empresários contratarem, 
acompanharem e apresentarem os resultados dos 
estudos ambientais para seus próprios projetos, o que 
compromete a necessária independência e isenção de 
tais estudos. Sendo interesse do empreendedor, caberia 
aos mesmos financiar tais estudos, os quais, no 
entanto, deveriam ser contratados pelo órgão ambiental 
(ou equivalente) e realizados por pesquisadores 
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Chemetidae, caverna localizada no município de Ataléia (MG). 
Foto Lucas Rabelo. 

Gruta da Morena, Cordisburgo (MG). Essa caverna não se 
encontra em uma Unidade de Conservação (UC), o Decreto no 
10.935/2022 possibilita a destruição dessa caverna de máxima 
relevância. Foto: Roberto Franco, abril de 2019.
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Por Eleonora Trajano 
Coordenadora do Programa para Conservação de Morcegos do Brasil (PCM Brasil) 
etrajano@usp.br
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independentes sem qualquer relação ou mesmo contato 
com o empreendedor. Por questão de transparência, 
também o órgão deveria estar aberto ao escrutínio de 
especialistas na área, com pelo menos uma instância 
superior de recurso.


A centralização dos estudos ambientais no órgão 
ambiental permitiria minimizar o problema seguinte:


 

IV. Os estudos previstos não levam em consideração 

os efeitos acumulativos de diferentes empreendimentos 
na mesma região. É natural que áreas de especial 
interesse econômico atraiam mais de um empresário. 
Como os impactos previstos em cada empreendimento 
individual podem repercutir sobre as áreas de outros (já 
implantados ou em estudo), seria fundamental que os 
estudos ambientais levassem em consideração também 
este aspecto. Para tal, a gestão centralizada dos 
projetos é de grande importância.


V. Falta de conceituação de relevância: os decretos 
definem relevância pela presença de atributos, o que é 
uma tautologia. A presença de atributos são critérios 
para enquadramento em categorias de relevância, mas 
sem um conceito claro de relevância por trás dos 
mesmos, esses critérios nada mais são que um 
apanhado desconexo de atributos. No contexto da 
conservação, relevância deve ser definida pelo grau de 
contribuição de cada sistema subterrâneo para a 
diversidade local e global, incluindo geodiversidade e 
biodiversidade (genética, fenotípica, taxonômica, 
filogenética e funcional), diversidade cultural, 
importância científica, serviços ecossistêmicos 
(totalmente ignorados na legislação) etc. Ou seja, os 
critérios de classificação devem permitir detectar e 
descrever essa contribuição.


VI. Os decretos não contrapõem a relevância das 
cavernas à do próprio empreendimento: este é um 
aspecto crucial, desconsiderado na legislação. Ou seja, 
também os empreend imentos dever iam se r 
classificados de acordo com sua relevância em termos 
econômicos, sociais, culturais etc., com base em 
critérios claros e democráticos, com destaque para a 
sustentabilidade. Desenvolvimento sustentável é 
baseado na premissa de que as gerações futuras têm os 
mesmos direitos a um meio ambiente saudável, sendo-
lhes garantidos os recursos necessários à sua 
manutenção e bem-estar, pelo menos nos moldes 
atuais. Ou seja, a escala temporal da análise deve 
abranger várias gerações (projeção para 100 anos o 
mais) e não as poucas décadas de duração do 
empreendimento – a história nos mostra que quase todo 
o lucro fica com os empresários e que os prometidos 
postos de trabalho levando ao desenvolvimento local 
extinguem-se em anos (ao término da fase de 
implantação) ou 20-30 anos (funcionamento), após o 
que a região é abandonada. Se a análise incluir a escala 
tempora l adequada e a pe rda de se rv iços 
ecossistêmicos providos pelo meio subterrâneo (ver, por 
exemplo, Trajano & Neri, 2016), os quais podem ser 
monetizados, o grau de sustentabilidade do empre-
endimento ultrapassará de longe o aspecto econômico 
do empreendimento em si.


O Decreto 10.935/2022 just ifica impactos 
irreversíveis até em cavernas classificadas como de 

relevância máxima pela “utilidade pública” (implícitos no 
6.640/2008), conceito vago e altamente questionável. 
“Público” para uma nação tem várias dimensões, 
incluindo território/espaço, ambiente, demografia, 
cultura, interações sociais e tempo. Promover o 
desenvolvimento sustentável é um dever ético do 
Estado, consequentemente dos três poderes.


V I I . O s c o n c e i t o s d e “ c o m p e n s a ç ã o ” e 
“equivalência”, previstos no Decreto 6.640/2008 para 
cavernas que não atingiriam os critérios de relevância 
máxima (e também para estas pelo 10.935/2022, são 
altamente questionáveis). Sistemas subterrâneos 
destacam-se por suas singularidades, logo não há 
outros totalmente equivalentes. Não há como 
compensar perda de diversidade. Pior, a compensação 
prevista dos decretos determina a “preservação de 
cavidade natural subterrânea com atributos ambientais 
similares àquela que sofreu o impacto”, e apenas isto. 
Ecossistemas subterrâneos e suas singularidades são 
resultado da interação de fatores históricos e fatores 
ecológicos atuais, logo o ambiente por si não é medida 
da diversidade e complexidade desses sistemas. Nos 
casos de empreendimentos com impactos plenamente 
justificáveis, a seleção das áreas e sistemas 
subterrâneos a serem preservados como compensação 
deve basear-se em estudos s imi lares ( logo, 
comparáveis) aos realizados na área do empre-
endimento. 


VIII. Um problema correlato refere-se à insuficiência 
dos estudos na área de influência – a legislação 
ambiental determina áreas de influência fixas, baseadas 
em determinados perímetros em torno da área do 
empreendimento, o que está sumariamente errado, pois 
cada sistema subterrâneo tem uma área de influência, 
que deve ser determinada caso a caso. Ou seja, a 
própria determinação dessa área deve fazer parte do 
estudo ambiental.


IX. A insuficiência, inadequação e graves falhas 
metodológicas dos critérios de relevância no Decreto 
6.649/2008 e Instruções Normativas associadas foram 
discutidas extensivamente por Trajano (2020). Este 
decreto prevê onze critérios para relevância máxima. 
Não fossem as falhas metodológicas, e com algumas 
alterações e inclusões, esses critérios seriam razoáveis. 
Porém, sem qualquer justificativa ou explicação, o 
Decreto 10.935/2022 exclui quatro esses critérios (IV - 
espeleotemas únicos; V - isolamento geográfico; IX - 
interações ecológicas únicas; X - cavidade testemunho), 
cuja importância é inquestionável [explicação mais 
detalhada sobre essa assertiva fica para ocasião 
futura].   Mesmo que seja mantida a decisão de juiz do 
Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de excluir a 
possibilidade de impactos irreversíveis em cavernas de 
máxima relevância, a retirada de critérios fundamentais 
diminui em muito o universo de cavernas que poderiam 
ser assim classificadas. Ou seja, parte de cavernas que 
poderiam ser consideradas de máxima relevância 
continuam desprotegidas.


Por outro lado, é justo mencionar que houve o 
acréscimo de um critério para relevância máxima 
(“Cavidade considerada abrigo essencial para 
manutenção permanente de congregação excepcional 
de morcegos, etc, estrutura trófica e climática de todo o 
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seu ecossistema modificada e condicionada à presença 
dessa congregação”). Infelizmente este critério pouco 
contr ibui para a preservação do patr imônio 
espeleológico brasileiro, pois refere-se a uma ocorrência 
rara e restrita a situações particulares, como as 
observadas em áreas siliciclásticas e afloramentos 
pequenos e isolado de calcário, de baixo interesse 
econômico.


Concluindo, é urgente a elaboração de um programa 
nacional do patrimônio espeleológico, que sirva de base 
para uma lei específica norteando a regulamentação de 
atividades em habitats subterrâneos e habitats epígeos 
associados, segundo critérios lógicos, científicos e 
éticos.


Finalizo com tema para reflexão: há quem tente 
justificar a exploração de insumos como o calcário e 
metais como o ferro dizendo que humanos precisam 
deles. O Brasil é um dos maiores exportadores de ferro, 
daí as fortes pressões econômicas para facilitar ao 
máximo sua mineração. E para o quê esse ferro é 
destinado? Em boa parte, para a fabricação de armas, 
cujo comércio é uma das atividades econômicas mais 

lucrativas em todo o mundo. Juntamente com o 
cimento, outra parte do ferro é utilizado na construção 
de barragens para grandes hidrelétricas (uma das fontes 
de energia mais destrutivas ambientalmente) e de 
desvarios arquitetônicos a serviço da vaidade de 
milionários. A humanidade realmente precisa disso?
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Eusarcus aduncus, Gruta de Monte Cristo, Diamantina.  
Foto Lucas Rabelo. 
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Por Rodrigo Lopes Ferreira 
Coordenador do Centro de Estudos em Biologia Subterrânea 
(CEBS/UFLA) 
drops@dbi.ufla.br 

  
Sob a presidência de Jair Bolsonaro, o Brasil tem 

negl igenciado a proteção ambiental (1 ) . Até 
recentemente, os ambientes subterrâneos eram 
amplamente protegidos; embora algumas cavernas 
pudessem ser destruídas para fins de exploração de 
recursos minerais ou desenvolvimento urbano, aquelas 
classificadas como de máxima relevância cultural, 
geológica e/ou biológica deveriam ser preservadas (2). 
No entanto, um decreto presidencial de janeiro (3) 
passou a permitir a destruição mesmo daquelas 
cavernas de máxima relevância, representando um 
retrocesso substancial para a conservação de habitats 
subterrâneos.


 entanto, deveriam ser contratados pelo órgão 
ambienta l (ou equiva lente ) e rea l izados por 
pesquisadores independentes sem qualquer relação ou 
mesmo contato com o empreendedor.


O novo decreto ignora o insubstituível valor científico 
das cavernas brasileiras. Pesquisadores documentaram 
centenas de espécies endêmicas de cavernas, incluindo 
animais com adaptações únicas (4). Milhares de 
espécies ainda carecem de descrições formais, e muitas 
outras aguardam serem descobertas. Pelo menos 72 
espécies de morcegos abrigam-se em cavernas 
brasileiras e fornecem serviços ecossistêmicos críticos, 
como controle de pragas (5). A geodiversidade dessas 
cavernas é também excepcional, com muitos locais 
abrigando minerais raros e formações geológicas não 
encontradas em nenhum outro lugar (6). Finalmente, a 
infinidade de sítios arqueológicos e paleontológicos em 
todo o país fornecem um registro único do passado do 
Brasil.


O decreto de Bolsonaro aumenta o risco de extinção 
de espécies únicas. Ao ignorar os valores intrínsecos e 
utilitários das cavernas brasileiras, a política negligencia 
estratégias globais de conservação para salvaguardar o 
bioma subterrâneo (7, 8), viola os princípios tanto da 
Política Federal de Biodiversidade (9) quanto da 
Convenção sobre a Diversidade Biológica (10), e não se 
alinha com os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável. As perdas potenciais de espécies únicas, 
serviços ecossistêmicos e novos produtos químicos 
industriais (que podem ser derivados dos micróbios 
encontrados nas cavernas) (11) são imprevisíveis. Além 
disso, uma vez que a extinção de espécies pode 
prejudicar a reputação de uma empresa, esta política 
pode prejudicar o setor de mineração que ela mesma 
busca apoiar. Não podemos permitir que esses 
ecossistemas sejam obliterados por decretos de visão 
limitada. 
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Science  
Brazilian cave heritage under siege 
  
      Foi publicada na revista científica Science a Carta que versa 
sobre os enormes riscos ao patrimônio espeleológico brasileiro 
caso o Decreto Presidencial 10.935 não seja revogado. 
       Esta carta é assinada por 95 pesquisadores de 33 países e 
que representam 95 instituições, sendo 57 universidades, 27 
institutos de pesquisas e 11 museus. 
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Enfim, 2022 chegou e estamos cada vez mais 
próximos da 36º edição do Congresso Brasileiro de 
Espeleologia, preparando todos os detalhes para 
conseguirmos nos reunir de forma segura e presencial 
no mês de abril em Brasília.


No mês de janeiro, encerraremos o prazo para 
recebimento das submissões de trabalhos técnicos-
científicos. Agradecemos a todos aqueles que 
part iciparam, compart i lhando seus trabalhos, 
conhecimento e ideias! O processo de revisão está 
sendo feito no modo “às cegas”, em que os revisores 
não recebem informações sobre o(s) autor(es) ou 
filiação(ões) dos mesmos.


Fiquem atentos, pois toda a comunicação em 
relação ao processo de revisão será feita através do 
e-mail cadastrado na plataforma. 

Para os trabalhos que necessitem revisão, será 
necessária a adequação do trabalho e carregamento na 
plataforma da versão revisada até a data limite de 28 de 
fevereiro. A divulgação dos trabalhos aprovados 
ocorrerá até 15 de março. Informações sobre 
modalidade de apresentação (oral ou painel), data e 
local de apresentação serão disponibilizadas a partir de 
abril.


As inscrições para o evento seguem abertas, assim 
como as inscrições para as atividades pré-congresso 
(minicursos e saídas de campo). Todas as informações 
para a inscrição nas atividades disponíveis podem ser 
encontradas na plataforma www.even3.com.br/36cbe. 
Convide seus amigos e colegas para participar!


Associados à Sociedade Brasileira de Espeleologia 
(SBE) ou Sociedade Brasileira de Geologia (SBG) tem 
desconto na categoria de associados. Lembrando que, 
no caso de espeleogrupos associados, o delegado do 
grupo frente à SBE poderá se inscrever nesta 
modalidade (não aplicável para todos os membros do 
espelegrupo sócio).


Estudantes de todos os níveis educacionais, assim 
como guias de turismo cadastrados também possuem 
uma categoria descontada. Entretanto, para ter direito à 
inscrição nesta modalidade é necessário apresentar o 
comprovante de categoria (comprovante de matrícula/
cadastro guia).


Também foi divulgado as normas do concurso de 
fotografia de cavernas! O Concurso tem por objetivo 
estimular reflexões sobre a relação entre o ser humano e 
as cavernas, ampliar o conhecimento do público geral 
acerca das cavernas e do carste, considerando os 
aspectos sociais, econômicos e ambientais, por meio da 
linguagem fotográfica. Cada participante poderá 
participar com até 05 fotos. A inscrição no concurso é 
gratuita, estará aberta até 31 de março, e pode ser 
realizada através de formulário eletrônico (https://
forms.gle/x41n3GCEMW3KQqKC7). Detalhes dos 
requisitos podem ser encontrados no edital do concurso 
disponível em www.36cbe.org.br. 


Contamos com a participação de vocês, e nos 
vemos em breve! Fique por dentro das novidades 
seguindo nossas redes sociais (@36cbe). Em caso de 
d ú v i d a , n ã o d e i x e d e e n t r a r e m c o n t a t o 
36cbe_comissaocientifica@cavernas.org.br
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36º CBE: Processo de avaliação dos trabalhos submetidos

Por Comissão Organizadora do 36º CBE 
36cbe@cavernas.org.br
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PROGRAMAÇÃO

Minicursos 36º CBE

Minicursos 36º CBE*
Data Horário Curso Local - UnB - Instituto de Geociências

17/04/2022
Domingo

08h00 às 18h00 M1 - Espeleoresgate Diamante - AT-359/19 - ICC Central Térreo

08h00 às 19h00 M2 - Técnicas Verticais Básicas para Espeleologia Turmalina - AT-361/19 - ICC Central Térreo

18h30 às 20h30 M3 - A Arte da Fotografia de Cavernas Sala ao lado do GG - AT-367/7 - ICC Central Térreo

18/04/2022
Segunda-feira

08h00 às 18h00 M1 - Espeleoresgate Diamante - AT-359/19 - ICC Central Térreo

08h00 às 19h00 M2 - Técnicas Verticais Básicas para Espeleologia Turmalina - AT-361/19 - ICC Central Térreo

18h30 às 20h30 M3 - A Arte da Fotografia de Cavernas Sala ao lado do GG - AT-367/7 - ICC Central Térreo

09h00 às 18h00 M4 - Gestão por Projetos e Captação de Recursos Auditório Antigo - ASS-339/11 - ICC Central Subsolo

19/04/2022
Terça-feira

07h00 às 21h00 M1 - Espeleoresgate Prática em campo

07h00 às 21h00 M2 - Técnicas Verticais Básicas para Espeleologia Prática em campo

08h00 às 19h00 M3 - A Arte da Fotografia de Cavernas Prática em campo

09h00 às 18h00 M4 - Gestão por Projetos e Captação de Recursos Auditório Antigo - ASS-339/11 - ICC Central Subsolo

09h00 às 18h00 M5 - Processamento e Análise de dados Espeleotopográficos através 
do Compass, Theriyon e Topgru Diamante - AT-359/19 - ICC Central Térreo

20/04/2022
Quarta-feira

09h00 às 18h00 M4 - Gestão por Projetos e Captação de Recursos Auditório Antigo - ASS-339/11 - ICC Central Subsolo

09h00 às 16h00 M6 - Morcegos Cavernícolas: no âmbito dos processos de
licenciamento ambiental envolvendo cavernas Turmalina - AT-361/19 - ICC Central Térreo

09h00 às 18h00 M7 - Possibilidades de uso de dados e análises moleculares em 
estudos de  biologia subterrânea e no licenciamento espeleológico Diamante - AT-359/19 - ICC Central Térreo

36cbe@cavernas.org.br 36cbe.org.br *Ementa, carga horária, valores, instrutores e demais informações consulte em Inscrições

CONGRESSO
Horários                          Dia 20 (quarta-feira)

19h00 às 21h10
Abertura do Congresso

Palestra de Abertura Ano Internacional das Cavernas e do Carste 
Nivaldo Colzato (UIS)

21h10 às 23h00 Coquetel de Abertura

Horários                          Dia 21 (quinta-feira) Dia 22 (sexta-feira) Dia 23 (Sábado)
08h00 às 09h00 Credenciamento Credenciamento Credenciamento

09h00 às 09h30 Apresentação Oral Apresentação Oral Apresentação Oral

09h30 às 10h00 Apresentação Oral
Realidade Virtual - feira espeleologia

Apresentação Oral
Realidade Virtual - feira espeleologia

Apresentação Oral 
Realidade Virtual - feira espeleologia

10h00 às 10h30 Apresentação Oral
Realidade Virtual - feira espeleologia

Apresentação Oral
Realidade Virtual - feira espeleologia

Apresentação Oral 
Realidade Virtual - feira espeleologia

10h30 às 11h00 Apresentação Oral
Palestra 3A | 10h30 - 11h20

panorama atual às perspectivas futuras
Lorena Oliveira Pires (SEE)

Palestra 3B | 11h20 - 12h30

Erica Nunes (SBE)

Apresentação Oral

11h00 às 12h10 Daniel de Stefano Menin 
(Instituto de Geociências - USP)

Mesa-redonda 5 

12h10 às 13h30 Intervalo Almoço
13h30 às 14h00 Painéis - Atividades culturais

14h00 às 15h30

Mesa-redonda 1 
Evolução de tecnologias aplicadas  

aos estudos de meios físicos 
John Fiorini (Cave Exploration Society)

Caroline Lessio Cazarin (CENPES/Petrobrás)
 Carlos Henrique Grohmann (USP)

Mesa-redonda 3
Transdisciplinaridade e avanços na pesquisa espeleológica

Maria Elina Bichuette (UFScar)
 Ricardo Galeno Fraga  

de Araújo Pereira (UFBA)
André Menezes Strauss (USP)

Mesa-redonda 6 
Monitoramento e avaliação de impactos  

sobre o patrimônio espeleológico 
Luis Enrique Sánchez (USP) 

Guilherme Henrique Braga de Miranda (PF)
Jônatas Souza da Trindade (IBAMA)

15h30 às 16h30 Coffee-break / Painéis

16h30 às 18h00

Mesa-redonda 2 - Evolução de tecnologias aplicadas 
ao estudo de meio biótico

 Enrico Bernard (UFPE)
Leandro Marcio Moreira (UFOP)

Diego de Medeiros Bento (ICMBio/CECAV)

Mesa-redonda 4 

Allan Calux (SBE) 
 Jocy Brandão Cruz (ICMBio/CECAV)

José María Calaforra (Universidad de Almería)

16h30 às 17h30

18h00 às 19h00
  

    
 

Palestra 4 
Biodiversidade subterrânea brasileira: conhecimento atual e perspectivas

Rodrigo Lopes Ferreira (CEBS/UFLA)
17h30 às 19h00 Encerramento e Entrega de 

Premiações

19h00 às 21h30 Cerimônia de Premiação - 1º Premio Nacional de Espeleologia 
Michel Le Bret Assembléia Geral | SBE

20 a 23 de abril de 2022

36º Congresso Brasileiro de Espeleologia PROGRAMAÇÃO

36cbe@cavernas.org.br 36cbe.org.br *Programação sujeita a alterações

Organização: José Humberto M. de Paula  (EPC)

f

Palestra 2 - Cavernas como Patrimônio Geológico 
e usos geoturísticos

Espeleologia da américa latina - passado, presente e futuro

Paulo César Boggiani
(USP)

Efraín Mercado (FEALC)
Juan Manuel Moreno Murilo (Colombia)

José G. Palacios Vargas (México)

Palestra 5 - Explorando o carste 
brasileiro: perspectivas de descober-

tas relevantes por todo o país
Leda Zogbi

(Meandros Espeleo Clube)
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Saídas Pré-congresso 36º CBE

Saídas - Pré-congresso 2022
Data Horário Saída Caverna Local

16/04/2022
Sábado

08h00 às 19h30 Expedição Terra Ronca - PETeR - 1 Deslocamento PETeR e Briefi ng São Domingos-GO

08h00 às 19h30 Expedição Terra Ronca - PETeR - 2 Deslocamento PETeR e Briefi ng São Domingos-GO

08h00 às 19h30 Expedição Terra Ronca - PETeR - 3 Deslocamento PETeR e Briefi ng São Domingos-GO

17/04/2022
Domingo

08h00 às 17h00 Expedição Natalândia Abrigo Columbia Natalândia-MG

09h00 às 17h00 Gruta dos Ecos Gruta dos Ecos Cocalzinho-GO

08h00 às 18h00 Expedição Terra Ronca - PETeR - 1 Terra Ronca I e II São Domingos-GO

08h00 às 18h00 Expedição Terra Ronca - PETeR - 2 Travessia Caverna Angélica  (dia 1) São Domingos-GO

08h00 às 16h00 Expedição Terra Ronca - PETeR - 3 Terra Ronca I e II São Domingos-GO

18/04/2022
Segunda-feira

08h00 às 17h00 Expedição Natalândia Lapa da Pantera, Gruta dos Meandros e 
Gruta do Pinguço Natalândia-MG

08h30 às 18h00 Gruta Bart Cave Gruta Bart Cave Unaí-MG

08h00 às 15h00 Expedição Terra Ronca - PETeR - 1 Caverna Angélica e Retorno Brasília São Domingos-GO

08h00 às 15h00 Expedição Terra Ronca - PETeR - 2 Travessia Caverna Angélica (dia 2) e retorno Brasília São Domingos-GO

08h00 às 16h00 Expedição Terra Ronca - PETeR - 3 Caverna São Mateus III São Domingos-GO

19/04/2022
Terça-feira

09h00 às 13h00 Expedição Natalândia Retorno para Brasília Natalândia-MG

08h00 às 18h00 Dolina dos Maracanãs (Buraco das Araras) Dolina dos Maracanãs (Buraco das Araras) Formosa-GO

08h00 às 18h00 Buraco das Andorinhas Buraco das Andorinhas Formosa-GO

07h00 às 16h00 Expedição Terra Ronca - PETeR - 3 Caverna São Bernardo/Palmeiras São Domingos-GO

20/04/2022
Quarta-feira

08h00 às 15h00 Expedição Terra Ronca - PETeR - 3 Retorno para Brasília São Domingos-GO

13h30 às 18h30 Brasília, capital da esperança, 
cidade que  inventamos - Brasília -DF

36cbe@cavernas.org.br 36cbe.org.br

Edital do Concurso de Fotografias de cavernas do 36º Congresso Brasileiro de 
Espeleologia 

Por José Humberto Martins de Paula 
Espeleo Planalto Central (EPC) 
jhmatias2011@gmail.com 

Disposições preliminares  
Art. 1º O Concurso de Fotografias de Cavernas do 

36º Congresso Brasileiro de Espeleologia, doravante 
referido por Concurso, será regido pelo presente Edital. 
Parágrafo único. A organização e a coordenação das 
ações de execução do Concurso competem à 
Comissão Julgadora designada pela Coordenação 
desse Congresso e/ou SBE-Sociedade Brasileira de 
Espeleologia, doravante referida por SBE. Art. 2° O 
Concurso de Fotografias de Cavernas tem por objetivo 
estimular reflexões sobre a relação entre o ser humano e 
as cavernas, ampliar o conhecimento do público geral 
acerca das cavernas e do carste, considerando os 
aspectos sociais, econômicos e ambientais, por meio 
da linguagem fotográfica. Além de evidenciar a 
biodiversidade existente nas cavernas, especialmente 

nas cavernas brasileiras e as formas de interação da 
sociedade com as cavernas e dos ecossistemas 
subterrâneos brasileiros.


 

Do período de inscrições  
Art. 3° As inscrições para o Concurso terão início em 

31/01/2022 e se encerrarão às 23:59h do dia 
31/03/2022. DAS CATEGORIAS Art. 4° As fotografias 
serão inscritas em uma única categoria reunindo 
fotógrafos em nível básico, intermediário e avançado. 


Das condições de participação  
Art. 5° Poderão concorrer fotografias tiradas em 

território nacional e na América do Sul, em qualquer 
data, por meio de qualquer técnica fotográfica e com 
qualquer arranjo cromático, ou equipamento de 
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fotografia. §1º As fotografias deverão ser enviadas 
exclusivamente por meio de formulário eletrônico 
disponível no site eletrônico do Congresso e neste 
Edital (https://forms.gle/x41n3GCEMW3KQqKC7) e 
deverão adequar-se aos seguintes parâmetros e 
requisitos: a) ineditismo: as fotografias não poderão ter 
sido tornadas públicas em nenhum livro, encarte, revista 
ou mostra, tampouco premiadas em outros concursos 
até a data da inscrição; b) formato digital: as fotografias 
deverão ser enviadas em arquivo digital, pelo formulário 
Google Forms divulgado no site do Congresso, em 
extensão “.jpeg”, em formato preferencialmente 
20x30cm, tamanho de 300dpi (dots per inch), 
obrigatoriamente entre 5 e 10 megabytes; c) a fotografia 
não poderá apresentar efeitos digitais, tais como borda, 
distorções, alterações cromáticas drásticas (inserção ou 
retirada de cores) e inserções de imagens alheias ao 
momento em que foi tirada a fotografia ou a posteriori; 
d) ajustes de contraste, brilho, saturação, nitidez na 
fotografia são aceitos no pós-processamento; e) a 
fotografia deverá ter coerência temática, ser inédita e 
nunca ter sido premiada em outro concurso. f) é 
expressamente proibida qualquer gravura, marca d’água 
ou afins que identifique na fotografia seu autor. g) 
consentimento de titulares de dados: as fotografias em 
que figurem pessoas naturais identificadas ou passíveis 
de identificação, poderão ser inscritas, mas caberá ao 
participante inscrito apresentar documento firmado por 
referida pessoa, ou pessoas, em que autoriza o uso de 
sua imagem para os fins previstos neste Edital, caso 
seja necessário e solicitado pela Comissão Julgadora, 
ou pela SBE, a qualquer tempo. Nesse sentido o 
participante assume ao se inscrever todas as 
reponsabilidades cíveis e criminais advindas de direitos 
de imagens e direitos autorais previstos em lei. §2º Não 
serão aceitas fotografias cujo conteúdo: I - estimule 
violência, a prática de crimes ou que incitem ódio, 
preconceito e/ou discriminação; II - contenha 
transcrição total de dados cadastrais de pessoas 
jurídicas ou naturais, tais como nome, razão social, 
número de registro civil ou número de cadastro de 
pessoa física; §3º O descumprimento de qualquer um 
dos parâmetros e requisitos elencados aos §§ 1º e 2º 
constitui causa para a não homologação da inscrição da 
fotografia pela Comissão Julgadora. §4º No ato de 
inscrição, o candidato atestará ser a fotografia de sua 
autoria, bem como a autenticidade de quaisquer 
documentos de juntada necessária, em especial no que 
se refere à alínea 'g' do §1º, que poderá ser solicitado 
pela Comissão Julgadora e/ou pela SBE a qualquer 
tempo. DA COMISSÃO JULGADORA Art. 6° À 
Comissão de Julgamento do Concurso caberá a 
avaliação e o julgamento das fotografias inscritas, não 
cabendo nenhum recurso dos participantes. §1º Será 
constituída uma Comissão Julgadora homologada pela 
Coordenação desse Congresso, composta por 3(três) 
membros titulares e 1(um) membro suplente a ser 
definido pela Comissão Julgadora. §2º O suplente 
poderá ser convocado pela Comissão Julgadora para 
compor a comissão conforme o número de fotografias 
inscritas.


Da classificação e premiação 
Art. 7º Serão classificadas as 5 (cinco) melhores 

fotografias entre as inscritas e homologadas pela 
Comissão Julgadora, além de 5 (cinco) outras 
classificadas como Menção Honrosa, cumpridos os 
requisitos estabelecidos nos artigos 5º e 12 deste Edital. 
§1° Os prêmios aos cinco primeiros classificados serão 
definidos oportunamente e divulgados no Site Oficial do 
Congresso; §2° O resultado do Concurso será veiculado 
em futura edição do Boletim Eletrônico SBE Notícias, 
em matéria específica, de acordo com a decisão e 
análise do Conselho Editorial da Revista; §3º As 
fotografias premiadas serão veiculadas na Seção “Foto 
do Leitor” do Boletim Eletrônico da SBE Notícias, de 
acordo com a decisão e análise do Conselho Editorial 
da Revista, ao longo de suas futuras edições, e nos 
termos deste Edital; §4º Será conferido a todos os 
classificados Certificados devidamente assinados. §5° A 
cerimônia de premiação e entrega de premiação e dos 
certificados será realizada em evento dentro da 
programação oficial do Congresso, no dia 22/04/2022, 
de 19:00h às 21:30h.


Das inscrições 
Art. 8º A participação no Concurso é facultada a 

qualquer fotógrafo, com fotografias de cavernas tiradas 
em território nacional e na América do Sul, em qualquer 
data, e que tenha idade mínima de 18 (dezoito) anos 
completos na data de inscrição. Parágrafo único. É 
vedada a inscrição de diretores, estagiários e demais 
funcionários da SBE e dos membros da Coordenação 
deste Congresso, da Comissão Julgadora, assim como 
seus parentes em linha reta. Art. 9º. As inscrições para 
participação no concurso são gratuitas. Art. 10. Das 
inscrições deverão constar a fotografia de caverna 
inédita produzida pelo concorrente, bem como os 
seguintes campos obrigatórios de identificação, 
conforme formulário eletrônico de inscrição (https://
forms.gle/x41n3GCEMW3KQqKC7) I - nome completo 
do(a) concorrente; II – pseudônimo do(a) concorrente; III 
- número de telefone com DDD; IV - correio eletrônico; V 
– aceitar todos os termos, condições e o integral teor 
deste Edital. §1º Os candidatos poderão inscrever até 5 
(cinco) fotografias na categoria única.


 

Dos direitos autorais  
 Art. 11 Os candidatos são responsáveis pelo teor e 

conteúdo das imagens, incluindo a autorização 
expressa de uso de imagem para as fotos que retratem 
pessoas, caso necessário ou solicitado em qualquer 
tempo pela Comissão Julgadora e/ou SBE, a qualquer 
tempo. §1º A autorização prevista no art. 11 será 
dispensada nos casos em que a fotografia contenha 
imagens de grupos indiscriminados de pessoas, não 
sendo possível identificar especificamente cada 
indivíduo; §2º No ato de inscrição, os candidatos cedem 
os direitos de utilização das imagens enviadas e 
autorizam o seu uso em todo e qualquer material, 
documentos e meios de comunicação, para serem 
usadas em publicações e campanhas promocionais e 
institucionais da SBE; §3º Os direitos autorais 
continuam sendo de cada autor, conforme previsto em 
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Lei; §4º A autorização do uso das imagens será 
concedida a título gratuito, abrangendo o seu uso em 
todo o território nacional e no exterior, em todas as suas 
modalidades; §5º A SBE se compromete a identificar, 
nos créditos das imagens, o nome dos autores, quando 
fizer uso das fotografias.


Dos critérios de avaliação   
Art. 12. A Comissão Julgadora seguirá os seguintes 

critérios para avaliação das fotografias: Critério 
Pontuação Máxima Impacto visual:


Capacidade de a imagem sensibilizar e surpreender 
o espectador:  4 Pontos.


Originalidade: habilidade criativa e capacidade de 
expressão como diferenciais:  3 Pontos.


Domínio da técnica, estética e a arte da fotografia de 
cavernas: requisitos técnicos (definição, contraste, 
brilho, saturação, iluminação), estéticos (equilíbrio, 
composição e enquadramento) e qualidade artística 
utilizados no processo de captação da imagem: 3 
Pontos.


Pontuação Total 10.

a)     a Comissão Julgadora se reunirá para deliberar 

acerca da classificação final das 05 (cinco) melhores 
fotografias, além de cinco menções honrosas; e b) a 
Coordenação do Congresso ficará responsável pela 
divulgação do resultado do Concurso; c) Premiação: 
etapa final em que haverá a entrega da premiação e dos 
certificados aos classificados, conforme este Edital. 


 

Disposições finais  
Art. 13. O envio da inscrição implicará na 

concordância e aceitação de todos os termos e 
condições do presente Edital. Parágrafo Único. O não 
cumprimento de qualquer item deste Edital implicará na 
desclassificação da fotografia inscrita. 


Art. 14. A decisão da Comissão Julgadora é 
soberana e irrecorrível em qualquer etapa do processo e 
da premiação. 


Art. 15. Os casos omissos serão resolvidos pela 
Comissão Julgadora, a quem caberá a publicação dos 
atos juntamente com a Coordenação deste Congresso.

O Espeleo Grupo de Brasília (EGB) completou em 
outubro último 44 anos e, através de sua Assembleia 
Geral Ordinária realizada no dia 12 de dezembro de 
2021, elegeu a nova Diretoria e o Conselho Fiscal para 
a gestão administrativa da associação, com vigência 
para os próximos dois anos. 


A Diretoria, empossada em 01 de janeiro, terá por 
estratégia a continuidade do fortalecimento das 
atividades espeleológicas por meio de: Diversificação 
dos trabalhos de campo nos arredores do Distrito 
Federal e estados circunvizinhos; Agenda de 
capacitação dos sócios e entidades parceiras através 
de cursos, cooperação técnica e atividades conjuntas; 
e Oferta de treinos técnicos presenciais periódicos, 
atendendo todas as recomendações sanitárias para 
prevenção da Covid-19. 


Entendendo a importância do fortalecimento das 
associações espeleológicas como caminho para a 

conservação e proteção do patrimônio espeleológico, 
buscará, também, ampliar e aprimorar sua comissão de 
projetos, fomentando iniciativas internas e parcerias 
com outros grupos de espeleologia de todo o Brasil.


 

A Diretoria é composta pelos seguintes sócios:

•          Presidente: Daniel Biagioni

•          Vice-Presidente: Roberto Aquino

•          Tesoureira: Letícia Moraes 

Nova diretoria do Espeleo Grupo de Brasília 

Espeleo Grupo de Brasília (EGB)                                                                        

Por Daniel Biagioni  
Presidente do EGB – Gestão 2021/2023 
presidencia@egb.org.br 

notícias    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Por Lorene Lima  
Assessora de comunicação do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Cavernas  
Núcleo de Comunicação e Educação Ambiental do Cecav 
lorene.cunha.terceirizada@icmbio.gov.br 

O Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de 
Cavernas (CECAV/ICMBio) promoveu entre os dias 22 e 
26 de novembro, na Serra do Cipó (MG), a oficina 
presencial de elaboração do Plano de Ação Nacional 
para Conservação do Patrimônio Espeleológico 
Brasileiro (PAN Cavernas do Brasil). O evento teve 
como objetivo planejar, de forma participativa, uma 
est ra tég ia para conservação do pat r imônio 
espeleológico e das espécies cavernícolas ameaçadas 
de extinção. 


Reunindo 25 participantes de 14 instituições, entre 
pesquisadores, especialistas, terceiro setor e 
instituições públicas, a oficina permitiu uma interação 
produtiva entre os diferentes setores da sociedade que 
trabalham em prol da conservação do patrimônio 
espeleológico brasileiro e obteve como produto a matriz 
de planejamento, que é a base operacional de todo o 
PAN.


 Devido à pandemia da Covid 19, a elaboração do 
PAN foi iniciada virtualmente com a oficina virtual de 
elaboração, que ocorreu nos meses de novembro e 
dezembro de 2020, contando com a presença de 39 
participantes de 24 instituições. Na ocasião, o objetivo 
foi levantar as ameaças ao patrimônio espeleológico 

brasileiro e construir preliminarmente os objetivos 
gerais e específicos do PAN.


 A oficina presencial foi realizada utilizando todos os 
protocolos sanitários exigidos, como testagem dos 
participantes, hospedagem em quartos individuais, 
ambiente arejado, distanciamento, uso de máscaras e 
utilização de álcool em gel. Neste encontro foi 
finalizada a elaboração do PAN, com a construção final 
dos objetivos e das ações previstas.


Dentre as instituições presentes estavam: 
Universidade Federal de Lavras (UFLA), Universidade 
Federal do Tocantins (UFT), Universidade Estadual da 
Paraíba (UEPB), Universidade Federal de Pernambuco 
(UFPE), Sociedade Brasileira de Espeleologia (SBE), 
Serviço Geológico do Brasil (CPRM), Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), 
Companhia Ambiental do Estado de São Paulo 
(CETESB), Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e 
Sustentabilidade (IABS), Ministério Público de Minas 
Gerais (MPMG), Superintendência Regional de Meio 
Ambiente de Minas Gerais (SUPRAM/MG), Instituto 
Brasileiro de Mineração (IBRAM) e outras organizações 
parceiras. 

Abertura da Oficina Presencial de Elaboração do PAN Cavernas do Brasil pelo Coordenador do Cecav, Jocy Brandão Cruz.  
Foto:- Maurício Andrade.

Encontro aconteceu entre os dias 22 a 26 de setembro na Serra do Cipó (MG)
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Sobre o PAN Cavernas do Brasil 
O PAN contempla 174 espécies cavernícolas, 

incluindo espécies constantes nas Portarias MMA Nº 
444/2014 e N° 445/2014 e espécies que foram 
validadas como ameaçadas no segundo ciclo de 
Avaliação do Risco de Extinção da Fauna Brasileira, 
realizado em 2019. Dessas, constam 155 espécies de 
invertebrados terrestres e aquáticos, além de 15 
espécies de peixes e quatro de morcegos cavernícolas. 
O Objetivo Geral do PAN, construído durante a oficina 
presencial, é prevenir, reduzir e mitigar os impactos e 
danos antrópicos sobre o patrimônio espeleológico 
brasileiro, espécies e ambientes associados, em cinco 
anos. Para tanto, o Plano foi elaborado com 4 objetivos 
específicos e 45 ações. Dessa forma, o PAN pretende 
diminuir os impactos negativos das ações antrópicas 
sobre os alvos de conservação e incentivar a pesquisa 
científica para geração de conhecimento com a 
finalidade de subsidiar as ações de conservação. O fato 
de abordar a conservação do patrimônio espeleológico 
como alvo de conservação, além das espécies 
ameaçadas, evidencia uma particularidade deste PAN e 
o diferencia dos demais Planos de Ação para 
Conservação de Espécies.


As principais ameaças diagnosticadas durante a 
oficina virtual foram: atividades minerárias; empre-
endimentos lineares e de geração de energia; 

atividades agropecuárias; ocupação urbana; visitação 
desordenada e a coleta ilegal de material paleontoló-
gico, mineral e arqueológico; lacunas de conhecimento 
e desinformação sobre o patrimônio espeleológico e 
ambientes associados e as falhas nos instrumentos 
normativos e na aplicação das normas e na gestão 
pública. 


A ideia de elaborar um Plano de Ação que abranja 
todas as regiões do país surgiu durante a execução do 
PAN Cavernas do São Francisco, executado entre 2011 
e 2017, já que nesse plano diversas ações foram 
planejadas para além da Bacia do Rio São Francisco, 
compreendendo todo o território nacional. Apesar do 
PAN Cavernas do Brasil abranger todo o território 
brasileiro, áreas serão elencadas, de acordo com as 
ameaças, onde os esforços serão concentrados na 
execução das ações.


O processo de elaboração do PAN Cavernas do 
Brasil é coordenado pelo analista ambiental Maurício 
Carlos Martins de Andrade do Cecav e supervisionado 
pelas bolsistas Ana Carolina Martins e Elizabeth Santos, 
que fazem parte da Coordenação de Identificação e 
Planejamento de Ações para a Conservação (Copan) e 
tem o apoio do Centro Nacional de Pesquisa e 
Conservação de Peixes Continentais (Cepta/ICMBio) na 
facilitação das oficinas, por meio do analista ambiental 
Claudio Rodrigues Fabi. 

Participantes da Oficina Presencial de Elaboração do PAN Cavernas do Brasil.  
Foto:  Ivan Campos.

Dinâmica de apresentação dos participantes da Oficina 
Presencial de Elaboração do PAN Cavernas do Brasil.  
Foto: Maurício Andrade.
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Em outubro de 2021 o Brasil se deparou com a 
notícia da tragédia do colapso do teto de uma caverna 
em Altinópolis, no interior de São Paulo, que acabou 
soterrando um grupo de bombeiros que fazia um 
treinamento no local. Mais recentemente, em janeiro de 
2022, uma nova tragédia assolou o país em decorrência 
do colapso de um bloco rochoso no lago da represa de 
Furnas, em Capitólio, no interior de Minas Gerais, que 
acabou por atingir lanchas de turistas que visitavam o 
local e levando alguns a óbito. Tais notícias ilustram os 
riscos inerentes ao turismo de natureza, que está ligado 
aos processos naturais em curso e que modelam o 
relevo e a paisagem nesses locais.


Mais do que qualquer coisa, esses fatos 
lamentáveis demonstram, na prática, a importância e 
necessidade da identificação, monitoramento do risco 
geológico em espaços naturais que são objeto de 
visitação turística. Dentre esses locais, destacam-se as 
cavernas, que são elementos da geodiversidade que 
despertam o interesse da população e são objeto de 
visitação turística em diversos Estados do Brasil e em 
diferentes lugares do mundo. De uma maneira geral, 
podemos dizer que os principais riscos geológicos 
vinculados ao espeleoturismo estão relacionados à 
queda de blocos, colapso de grutas e a elevação do 
nível da água no interior das cavidades naturais 
subterrâneas, que podem acarretar acidentes tal como 

o aprisionamento de um grupo de jovens em uma 
caverna na Tailândia, ocorrido no ano de 2018.


Podemos entender o risco geológico como sendo a 
probabilidade de ocorrência de um evento capaz de 
causar danos e perdas, incluindo a perda de vidas 
humanas, em decorrência de fenómenos ou processos 
geológicos que fazem parte da dinâmica natural do 
planeta Terra. Segundo o Serviço Geológico do Brasil – 
SGB/CPRM “apesar da grande diversidade de 
processos geológicos associados a desastres em todo 
o planeta, grande parte das mortes causadas por 
eventos geológicos no Brasil estão associadas a 
processos hidrológicos fluviais e à instabilização de 
taludes ou encostas”. O SGB/CPRM destaca ainda que 
“de modo menos frequente, também se cartografam 
áreas de risco associadas a subsidências e colapsos 
cársticos, movimentação de dunas eólicas e a 
expansão e contração de solos compostos por argilas e 
alta atividade”. Como se pode notar, apesar de não 
representar a principal categoria de risco geológico 
mapeado no Brasil, os terrenos cársticos ou locais com 
ocorrência de cavernas são terrenos com riscos 
geológicos intrínsecos e que, como tal, devem ser 
identificados, monitorados e, quando for o caso, devem 
ser objeto de intervenções para evitar os danos e 
perdas vinculados aos cenários de riscos identificados.


Antes dessas notícias dos últimos meses, eram 

Espeleoturismo e o risco geológico: como entender, conhecer e prevenir?!...

Por Ricardo Galeno Frada de A. Pereira 
IGeo/UFBa 
fraga.pereira@ufba.br

artigos

Foto 1: Buraco do Inferno da Gruta da Sucupira, em São Desidério (BA). O alinhamento dessa dolina com outras estruturas formadas 
pelo colapso do teto de cavidades naturais subterrâneas é representativo dos processos em curso naquela região e que modelam o 

relevo ao longo do Sistema Cárstico do Rio João Rodrigues. 
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raros os relatos de acidentes vinculados ao risco 
geológico em atrativos do espeleoturismo no Brasil. De 
todo modo, relatos de colapso do terreno em áreas 
cársticas era algo relativamente comum em alguns 
Estados da Federação. O caso de Altinópolis, em 
particular, acabou por ligar um sinal de alerta e aponta a 
importância da incorporação dos planos de 
identificação, mapeamento e monitoramento do risco 
geológico nos Planos de Manejo Espelelógico – PME, 
estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 347, de 10 
de setembro de 2004. Cabe destacar que essa 
Resolução é um marco importante na legislação sobre 
as cavernas no Brasil, pois ela marca a mudança da 
abordagem preservacionista, vigente até então, para 
um viés mais conservacionista. Segundo essa mesma 
Resolução um PME consiste em um “documento 
técnico mediante o qual, com fundamento nos 
objetivos gerais da área, se estabelece o seu 
zoneamento e as normas que devem presidir o uso da 
área e o manejo dos recursos naturais, inclusive a 
implantação das estruturas físicas necessárias à gestão 
da cavidade natural subterrânea”.


Se os PME estabelecem o zoneamento das 
cavidades e a implantação das estruturas físicas 
necessárias à gestão das cavidades naturais 
subterrâneas, é importante que ao estabelecer o 
zoneamento sejam identificados os eventuais locais 
com potencial risco geológico e as estruturas físicas 
que, porventura, possam afastar os riscos identificados. 
No documento “Diretrizes e orientações técnicas para a 
elaboração de Planos de Manejo Espeleológico - PME”, 
disponível na página de Internet do CECAV, na parte 
relativa ao Meio Físico, são estabelecidos os seguintes 
pontos, que destacamos a seguir e que devem ser 
atendidos nos PME:


a) Caracterização geológica da área de estudo 
contemplando litologia, estrutura, identificação de áreas 
de risco geotécnico;


b) Caracterização geológica interna da cavidade 
contemplando litologia, estrutura, identificação de áreas 
de risco e a integridade física do ambiente. 


Desse modo, assumindo aqui risco geológico e 
risco geotécnico como sinônimos, podemos dizer que, 
de alguma forma, os PME já contemplam a 
identificação desses riscos na sua elaboração. Mais 
adiante, na parte que trata dos mapas temáticos a 
serem elaborados para subsidiar o zoneamento das 
cavidades turísticas, o documento disponibilizado pelo 
CECAV solicita a apresentação do seguinte:


Mapa dos graus de risco ao visitante (teto baixo, 
patamar com desnível abrupto, entre outros).


Cabe observar que ao enumerar os riscos a serem 
identificados as Diretrizes e orientações técnicas para a 
elaboração de Planos de Manejo Espeleológico – PME 
conferem algum destaque aos riscos físicos aos 
visitantes, tais como teto baixo ou desnível, em 
detrimento do risco de queda de blocos, como o 
ocorrido em Altinópolis no final de 2021. É certo que 
quando escreve “dentre outros”, cabe ao profissional 
responsável pela elaboração do PME de identificar e 
apontar todo e qualquer risco geológico existente ou 
potencial.


As cavidades naturais subterrâneas são o resultado 
de processos naturais da dinâmica da Terra e podem 
ser formadas de diversas maneiras. Em sua maioria 
esmagadora, as cavernas são o resultado da 
dissolução do maciço rochoso pela água subterrânea. 
Sendo assim, as cavernas resultantes desses 
processos, ao longo da sua evolução contam com uma 
fase freática, ou seja – formadas abaixo do nível d
´água, que dá origem aos condutos de iniciação, mas 
com o rebaixamento do nível d´águas outros processos 
acabam por alargar e ampliar os espaços vazios no 
ambien te subte r râneo . Um dos p rocessos , 
responsáveis pela ampliação dessas cavidades, é 
denominado de incasão, também conhecido como 
abatimentos ou desmoronamentos, que ocorrem no 
meio vadoso - acima do nível d´água, quando não há 
mais pressão hidrostática para suportar as paredes e, 
sendo assim, os blocos rochosos começam a colapsar 
ao longo dos planos de fraqueza da rocha onde a 
caverna está instalada, formando salões amplos, ou 
mesmo alargando condutos e apagando as feições de 
dissolução que lhe deram origem. 


Muitas vezes, quando as cavernas já contam com 
alguma abertura para o meio externo e permitem 
acesso aos exploradores, o maciço já alcançou alguma 
estabilidade e a probabilidade de novos desmo-
ronamentos é baixa ou mesmo remota. Todavia, é 
sempre importante estar atento aos planos de fraqueza 
no interior de condutos e salões e observar as 
evidências de desmoronamentos recentes que podem 
ser identificados por paredes com rocha fresca, ou 
mesmo, no caso de cavernas com sedimentos finos no 
piso, marcas de sedimentos suspensos ao redor de 
blocos, demonstrando a queda recente de blocos 
rochosos.


No caso do colapso da gruta de arenito em 
Altinópolis não havia estudos prévios de risco e, 
segundo relatos na mídia, chovia bastante no dia. 
Desse modo, a água aprisionada nos poros da rocha 
tanto aumentava o peso dos blocos instáveis, como 
também, de alguma forma, no seu trânsito descendente 
da superfície para o ambiente subterrâneo poderia 
atuar como um “lubrificante” nos planos de fraqueza e 
ainda carrear partículas que conferiam alguma 
sustentação no pacote instável. Segundo informações 
divulgadas na mídia digital, o laudo da perícia técnica 
da Polícia Civil não conseguiu definir o que causou o 
acidente, mas descartou a ação humana como 
causadora do acidente. Em suma, tratou-se de uma 
fatalidade decorrente de um processo natural, 
configurando assim um risco geológico que poderia ter 
sido evitada se tivesse sido identificado previamente. 


A gruta do Janelão, no Parque Nacional – PARNA 
Cavernas do Peruaçu – MG é uma cavidade que conta 
com dimensões notáveis, tem um curso d´água no seu 
interior e trechos com piso aplainado e coberto de 
sedimentos. Em algumas partes, é possível perceber 
sinais da queda de blocos do teto, deixando marcas 
nos sedimentos ao redor desses blocos abatidos. 
Dadas as dimensões dessa gruta, as dificuldades para 
avaliar o risco geológico relacionado com a queda de 
blocos é algo a ser considerado e a demarcação de 
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trilhas por trechos com teto estável pode ser uma das 
soluções a serem aplicadas. Em São Desidério - BA, ao 
longo do Sistema Cárstico do Rio João Rodrigues 
encontramos um conjunto de dolinas alinhadas e com 
grandes dimensões, tais como o Buraco do Inferno da 
Gruta da Sucupira (Foto 1) e a Lagoa Azul, essa última 
com um lago no seu interior (Foto 2). Essas geoformas 
atestam que coisa mais certa naquele sistema cárstico 
é que essas dolinas foram formadas pelo colapso de 
amplos salões, tal como o que hoje ainda resiste no 
interior da gruta do Buraco do Inferno da Lagoa do 
Cemitério. O trânsito sobre a BR 135, uma rodovia em 
construção nas proximidades dessa cavidade, poderá 
acelerar esse processo e incrementar o cenário do risco 
geológico ali presente.


Esse último aspecto é algo importante a se pensar 
sobre o risco geológico! Apesar de, em princípio, serem 
riscos decorrentes de processos naturais em curso, as 
ações humanas podem potencializar, incrementar ou 
desengatilhar cenários de risco e, desse modo, o 
Decreto 10.935, assinado e publicado em janeiro de 
2022 pela Presidência da República, para além do risco 
iminente de inúmeras perdas de Patr imônio 
Espeleológico, poderá também incrementar cenários de 
risco geológico em terrenos cársticos, comprometendo 
vidas e a integridade das estruturas e empreendimentos 
que o mesmo almeja viabilizar. Esse é um aspecto 
importante e que pode estar sendo negligenciado no 
afã de abrir a porteira para um tal de progresso...


Foto 2: Lagoa Azul, em São Desidério (BA), formada pelo 
colapso pretérito do teto de um amplo salão. 

Por Maysa Fernanda Villela Rezende Souza & Rodrigo 
Lopes Ferreira  

Neste artigo, foram descritos dois palpígrados 
troglóbios do gênero Allokoenenia. Este é um dos 
gêneros menos conhecidos de Palpigradi, já que foi 
descrito em 1913 e até então era representado apenas 
pela espécie edáfica africana A. afra. Allokoenenia 
canhembora foi descrita para a Toca do Gonçalo (Bahia) 
e A. stygia para duas cavernas ferruginosas da Serra da 
Bocaina (Pará). Nós também descrevemos a morfologia 
de um espécime jovem pertencente a uma espécie 
troglomórfica deste gênero encontrado na Toca dos 
Ossos (Bahia) e fornecemos breves informações sobre 
a morfologia de A. afra. 

ciência

Allokoenenia canhembora capturado na Toca do Gonçalo.  
Foto: Rodrigo Lopes Ferreira.

Two extraordinary troglobitic species of Allokoenenia (Eukoeneniidae: Palpigradi) 
from Brazil: first records of this initially monotypic genus more than a Century after 
its description. 2022, European Journal of Taxonomy 789 (11) - pages 11-48. https://
doi.org/10.5852/ejt.2022.789.1627
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Por Antonio Domingos Brescovit, Robson de Almeida 
Zampaulo, Leandro Mota Pedroso, Igor Cizauskas 

Em dezembro de 2021, pesquisadores do Instituto 
Butantan, da Organização de Apoio à Pesquisa da 
Biodiversidade (OAPBio) e da Vale, publicaram no 
periódico no períódico Subterranean Biology (https://
subtbiol.pensoft.net/article/72895/), quatro espécies 
novas de aranhas da família Ochyroceratidae 
encontradas em cavernas ferríferas do estado de Minas 
Gerais.


O trabalho faz uma homenagem aos personagens 
de quadrinhos da Turma da Mônica, em especial a 
Dorinha, uma menina deficiente visual criada em 2004 
por Maurício de Souza e inspirada na educadora e 
ativista brasileira Dorina Gouvêa Nowill, também 
deficiente visual, que criou uma entidade sem fins 
lucrativos para promover o acesso de cegos à 
educação, a “Fundação Dorina Nowill para cegos”. 


As quatro espécies foram batizadas de Ochyrocera 
monica,  Ochyrocera magali,  Ochyrocera rosinha  e  O-
chyrocera dorinha, sendo que as duas últimas 
espécies foram consideradas como restritas a 
ambientes subterrâneos e/ou cavernas (troglóbias) 
uma vez que apresentam adaptações morfológicas 
típicas de espécies que vivem neste tipo de ambiente, 
como a despigmentação corporal, redução ou 
ausência dos olhos e alongamento das pernas.


As espécies encontram-se distribuídas em duas 
importantes regiões de Minas Gerais, o Quadrilátero 
Ferrífero e a Serra do Espinhaço. Estas regiões 
compreendem um mosaico de fitofisionomias e estão 
inseridas na transição dos biomas de Mata Atlântica e 
Cerrado sendo, portanto, regiões de alta diversidade 
biológica e extremamente importantes economi-
camente.


Para saber mais sobre a Fundação Dorina Nowill 
para cegos, acesse. Há mais de 70 anos, está 
Fundação se dedica à inclusão social de pessoas cegas 
e com baixa visão. 

Four new species of the genus Ochyrocera (Araneae, Ochyroceratidae) from iron 
caves  of the state of Minas Gerais, with the description  of the third anophtalmic 
species from Brazil. Subterranean Biology 41: 43–68 (2021). doi: 10.3897/subtbiol.41.72895 

Dorinha, personagem 
deficiente visual da Série 

Turma da Mônica, de 
Maurício de Sousa. 

Lapa do Grotão, Morro do Pilar (MG). Localidade tipo 
de Ochyrocera rosinha. Foto: Ataliba Coelho. 

Ochyrocera dorinha, espécie troglóbia encontrada em cavernas 
do Quadrilátero Ferrífero, Minas Gerais. Foto: Robson de 
Almeida Zampaulo.
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Wendy Tanikawa 
wendytanikawa@gmail.com 

Me encantei pela espeleologia em 2016, por meio da Sociedade 
Excursionista e Espeleológica (SEE), enquanto cursava geologia na UFOP. 
Em 2017, participei do Curso de Introdução ao Espeleorresgate, onde as 
técnicas verticais se tornaram minha outra paixão, permitindo uma visão cuidadosa e 
ampliada sobre a exploração de cavernas. Atualmente, no mestrado, estudo sobre a 
espeleogênese no carste quartzítico da Serra do Espinhaço Meridional (MG). Tenho a 
espeleologia como um trabalho e hobby, que me proporcionou conhecer lugares e 
pessoas incríveis!

Gruta da Igrejinha (MG). 

Fernanda da Costa Rezende 
rezendefernanda021@gmail.com 

     
Sou Fernanda, graduanda em Geografia, e a foto é de 

um trabalho de campo para o Núcleo Caboclos no PETAR junto ao 
espeleogrupo Rio Claro - EGRIC, onde tive uma das melhores experiências 
da minha vida. A partir daí passei a me interessar pelo universo da 
espeleologia e a me dedicar aos trabalhos desenvolvidos pelo grupo. No ano 
de 2022 passo a atuar como secretária geral da nova diretoria do EGRIC. 

Núcleo Caboclos no PETAR. 

Mikhaela Saliveros Alderete 
mikhasa29@gmail.com 

Sou engenheira geóloga pela Universidade Federal de Ouro Preto e 
espeleóloga pela Sociedade Excursionista e Espeleológica (SEE) desde 
2016. Encantei-me pelo mundo subterrâneo quando vi como era 
observar as rochas no seu interior, e desde então venho explorando esse 
universo. Trabalho atualmente com consultoria ambiental. 

Gruta do Janelão - Parque Nacional das Cavernas do Peruaçu. 

Lapa do Boqueirão, Vila 
Propício (GO), 2019. 

Avelina Castela Ribeiro 
castelaavelinaribeiro@gmail.com 


Uma Asiática passando aqui na coluna da Amazonas, 
Ecóloga e analista ambiental, faz parte do PEQUI-
ESPELEO, atuando como fotografa ambiental desde 
2017. Quando era pequena entrei numa gruta lá no Timor e não gostava por 
motivo da escuridão, mas em 2017 descobri que por trás dessa escuridão 
existem vidas e coisas incríveis. Participei em várias atividades de 
prospecção de cavernas, estudos de solo do ambiente carste, e 
mapeamento na caverna. Sou apaixonada pela fotografia porem fiz questão 
de deixar tudo registrada na minha máquina para mostrar as belezas do 
mundo subterrâneo ao todo mundo. 
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Sylvia Elaine Marques de Farias 
sylfarias@gmail.com

Sou Meteorologista pela UFAL e integrante do grupo Pequi/
UFG.   A caverna Tubarão em Vila Propício-GO em 2018 foi minha 
primeira exploração. Sempre considerei o ambiente cavernícola 
fascinante. Nesses, estão impressas as memórias do planeta e da 
humanidade. Meu interesse particular é decifrar o que esses ambientes contam sobre o 
clima do passado.  

Tatiane Ferrari do Vale 
tatianefdovale@gmail.com 

   Sou Turismóloga e Mestre em Gestão do Território pela Universidade 
Estadual de Ponta Grossa (GUPE). Fiz parte do Grupo Universitário de 

Pesquisas Espeleológicas (GUPE) por mais de seis anos. Além de pesquisa e prospecção 
em cavidades subterrâneas, desenvolvi trabalhos sobre interpretação ambiental e uso 
público. Atualmente participo de iniciativas que envolvem o reconhecimento de 
geoparques no Brasil. Realizo também ações de divulgação científica nos podcasts 
TerraVersa e Intervalo de Confiança.

Autoretrato

Patrícia de Sousa 
pfcsousa.bio@gmail.com 

Oi pessoal! Meu nome é Patrícia de Sousa, sou bióloga de 
formação, mas atuo com arqueologia desde de 2011, quando me 
apaixonei pela área e sigo até hoje! 


Atualmente, faço especialização em Conservação e Gestão do Patrimônio 
Cultural, buscando expandir meus horizontes. A Espeleologia entrou na minha vida 
por causa da arqueologia. Queria entender como esses ambientes eram para 
associa-los melhor as ocupações humanas. Então, em 2014 fiz o Curso de 
Introdução a Espeleologia (CIE) do Guano Speleo, em Belo Horizonte, fui tão bem 
acolhida pelos membros do grupo e foi tão incrível a saída de campo na Gruta da 
Morena que me encantei com a área. Hoje tento compartilhar um pouco do meu 
conhecimento dando a palestra de introdução a arqueologia nos CIEs do Guano e 
estou em constante aprendizado sobre o tema. Num futuro espero compartilhar com 
vocês trabalhos ligando essas duas paixões. 

A caverna Tubarão em 
Vila Propício (GO), 2018. 

Autorretrato. 
Janelão, 2018. 

Entrada da Gruta Luna, PARNA Gandarela (MG). 
Foto: Acervo Opilião, 2019. 

Débora Almeida 
debora.ev.almeida@gmail.com 	

  Geógrafa e Técnica em Mineração, presente na 
Espeleologia desde 2018 e em 2019 mais atuante a 
partir da fundação do Opilião - Grupo de Estudos 

Espeleológicos (OGrEE); vice-presidente do grupo na primeira gestão, cuja 
diretoria foi composta em sua maioria por mulheres. 
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aniversariantesgrupos

Federação Espeleológica da América Latina e 
Caribe (FEALC)  

Fundação 12/01/1983 
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Sociedade Carioca de Pesquisas 
Espeleológicas (SPEC) 

Fundação 20/01/1993 

Trupe Vertical (TRUPE)  

Fundação 20/01/1996 

Grupo de Espeleologia Serra da Bodoquena – GESB 

Fundação 25/01/2005 
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Família Espeleológica Unida contra a Destruição de cavernas. 
Afonso Figueiredo e Addy Loria.

Essa coluna foi idealizada para o “Leitor do SBE Notícias” comentar alguma matéria das 
edições anteriores ou notícias sobre a tema Espeleologia. Fica o convite aberto para a 
participação de todos. É importante se ater ao máximo de 250 palavras.

Decreto nº. 10.935/2022  
Patrimônio Espeleológico ameaçado    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Foi publicado na última dia 12/02/2022 o Decreto Federal no. 10.935/2022, que 
“dispõe sobre a proteção das cavidades naturais subterrâneas existentes no território 
nacional”. Este Novo Decreto traz consigo uma série de retrocessos que colocam em 
risco os direitos das cavernas brasileiras, caracterizando uma séria ameaça ao meio 
ambiente como um todo.


A legislação anterior protegia as cavernas de máxima relevância, impedindo que 
fossem afetadas por empreendimentos de qualquer natureza ou por nenhuma 
hipótese. Com a liberação do decreto, a legislação garante que empreendimentos 
considerados como de “utilidade pública” possam destruir completamente essas 
cavernas mediante compensação ambiental. Outra problemática de sua liberação foi 
a falta de transparência e ausência de diálogo com a comunidade espeleológica na 
tomada da decisão. Este decreto representa, portanto, um retrocesso imensurável na 
legislação ambiental brasileira, e a SEE repudia completamente sua liberação.


Fonte: Instagram da SEE.


Decreto nº. 10.935/2022  
Patrimônio Espeleológico ameaçado    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Decreto nº. 10.935/2022  
Patrimônio Espeleológico ameaçado    



13 de Janeiro de 2022 | N° 427 | www.cavernas.org.br 35

leitor
espaço do

O abismo no qual entramos 
 


Por Roberto Cassimiro

Observatório Espeleológico (OE)


 

Uma charge, assim como qualquer outra produção artística, pode perdurar no tempo ou 

ficar restrita à época na qual foi produzida. 

Ao tomar ciência da publicação do Decreto no. 10.935/2022 lembrei de uma charge datada 

de 18 de fevereiro de 2021, mas que pode ser utilizada para ilustrar a atual situação do nosso 
patrimônio espeleológico, pois com esse novo decreto em vigor mergulhamos em um tipo de 
abismo.


Posterior à publicação da charge, a principal autoridade do poder executivo federal, em 
virtude das comemorações do Dia da Independência do Brasil, proferiu discursos golpistas em 
Brasília e, no mesmo dia, na Avenida Paulista, em São Paulo.


Para o meio ambiente, por meio de um falso discurso desenvolvimentista, o governo tem 
demonstrado suas reiteradas tentativas em promover um extrativismo predatório, praticado 
pelos colonizadores e continuado por gerações, ainda presente em muitos locais no país, 
evidenciando a falta de preocupação com as futuras gerações, pois estão focados no lucro e 
com o mínimo emprego de recursos.  


Por fim, ressalto que a maioria dos analistas da área ambiental aponta que nos últimos 
anos houve um retrocesso significativo na pasta, aprofundado, principalmente, pelas ações do 
atual governo federal. 

Com elementos da espeleologia o autor critica as ações do governo federal que insiste em romper com o 
sistema democrático. Fonte: Instagram Duke Chargista. 

Decreto nº. 10.935/2022  
Patrimônio Espeleológico ameaçado    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Agenda

Agenda

36° Congresso Brasileiro de Espeleologia (CBE) 

Brasília/DF, 20 a 23 de abril de 2022.

Click na logomarca para acessar o site.

18º Congresso Internacional de Espeleologia 

França, 24 a 31 de julho de 2022.

Click na logomarca para acessar o site.

ENCONTRO INTERNACIONAL DE CANIONISMO-RIC 

Brasil, 16 a 25 de setembro de 2022. 

SPELEO-BRAZIL 2025 

19º Congresso Internacional de Espeleologia (CIE) 
Belo Horizonte, em 2025
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Contribua com o informativo


O boletim tem sido elaborado de forma colaborativa e está 
aberto a contribuições de toda a comunidade espeleológica. É 
divulgado na primeira semana de cada mês, entretanto, caso tenha 
interesse em contribuir com conteúdo, os textos e imagens devem 
ser encaminhados ao corpo editorial pelo email de contato até o dia 
20, para que possam ser incluídos na próxima edição.


Todos estão convidados e aptos a participar das edições da 
SBE – Notícias. Você pode contribuir com relatos das ações de seu 
grupo, divulgação de atividades e conteúdo pertinente. Contudo, 
torne seu texto atraente ao leitor, seja sintético, foque o mais 
importante da história e evite citar listas de nomes. Inicie com um 
parágrafo explicativo, sempre que possível respondendo perguntas 
simples, como: "O quê" e/ou “Quem?", "Quando?", "Onde?", 
"Como?", e "Por quê?". Os textos não devem ultrapassar duas 
páginas sendo formatados com as letras em tamanho 12, 
espaçamento simples e margem normal. Recomenda-se o envio de 
ao menos quatro figuras alusivas ao conteúdo, a fim de tornar a 
contribuição mais atrativa ao leitor. Não esqueça de referenciá-las 
sempre, da maneira mais completa possível.


Temos também a sessão de divulgação de trabalhos científicos, 
destinada a dar visibilidade às publicações de espeleólogos 
brasileiros que saíram no mês ao qual a edição do informativo é 
referente. Para divulgar seu trabalho científico, basta nos enviar um 
pequeno resumo de até sete linhas seguindo a mesma formatação 
sugerida para os demais textos de contribuição e uma figura 
ilustrativa.


Você também pode contribuir na seção “Foto do Leitor”, basta 
enviar suas fotos com nome do fotógrafo, caverna, data, município 
onde a imagem foi captada, bem como na seção “Arte do Leitor”, 
basta enviar um poema, uma gravura, um desenho com o tema 
Espeleologia ou temas afins.

A SBE é filiadaApoio
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Comissão Editorial:  
Roberto Cassimiro (Editor)


Regianne Kelly (Co-Editora) 

Elizandra Goldoni Gomig 


Lucas Rabelo 

Contato:  
sbenoticias@cavernas.org.br


Capa:   Entrada da Gruta da Morena, 
Cordisburgo (MG). 


Foto: Roberto Franco, abril de 2019.
MISSÃO 

A SBE Notícias é o Boletim Eletrônico da 
Sociedade Brasileira de Espeleologia 
(SBE) que possui dentre os objetivos 
transmitir as notícias da Espeleologia aos 
interessados no assunto, bem como 
servir de acervo do conteúdo produzido e 
atividades realizadas pelos Grupos 
atuantes na Espeleologia e também pelos 
espeleólogos independentes. Visamos 
também manter os sócios da SBE 
informados do andamento dos trabalhos 
desenvolvidos pela atual Diretoria.


Para enviar contribuições, críticas, elogios 
e sugestões utilize o e-mail de contato da 
comissão editorial. Contamos com vocês 
para construir um SBE – Notícias mais 
completo e interessante.


Sociedade Brasileira de Espeleologia - SBE 

Endereço da sede SBE:  
Avenida Dr. Heitor Penteado, sem número 
Portão 2 (frente 1655) Parque Taquaral, 
Campinas/ SP


Endereço de correspondências:  
Caixa Postal 7031, Campinas/SP - CEP 
13076-970

 

Todas as edições estão disponíveis em 
www.cavernas.org.br/sbenoticias.asp


A reprodução é permitida, desde que 
citada a fonte.


Quer se cadastrar para receber as 
próximas edições por e-mail? 
Envie a solicitação para o e-mail: 
sbe@cavernas.org.br



